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MET SGS OOK IN DE WINTERPERIODE PLEZIER EN GEZELLIGHEID. 
ONZE WINTEREVENEMENTEN; DIE MOET JE MEEGEMAAKT HEBBEN ! 

 
 
 
 
Hengelo Ov., 21 augustus 2013 
 

Beste SGS'ers, 
 
Het wedstrijdprogramma van cricketseizoen 2013 is vrijwel helemaal gespeeld en het is tijd om ons 
te gaan verdiepen in het programma van onze winterevenementen.  

SGS organiseert vijf "winterevenementen", waarbij de SGS'ers elkaar kunnen ontmoeten bij leuke 
uitstapjes. Deze uitstapjes zijn zeer gevarieerd, opdat er voor iedereen wel iets leuks bij zit. SGS 
wil jong en oud aan deze winter evenementen laten deelnemen en ook de net toegetreden 
(meestal jongere) leden. 

Onze ervaring is dat je blijft terugkomen als je een keer hebt meegedaan. Je komt op plaatsen 
waar je normaal gesproken nooit zo maar naar toe zult gaan en leert Nederland er tegelijkertijd 
beter door kennen. 

De kosten van de evenementen variëren en het inschrijfgeld bedraagt slechts €_2,00 per 
deelnemer per evenement ter dekking van gemaakte kosten voor de organisatie en 
drukwerk/porti/enz..  

Hierbij ontvangt u het complete winterprogramma en wij nodigen u van harte uit om u voor veel 
evenementen in te schrijven. 

Wij krijgen regelmatig tips van SGS'ers voor leuke evenementen. Als u zelf ook een goed idee 
heeft willen wij dat graag weten. De ervaringen van uzelf geven immers veel meer informatie dan 
de prachtigste folder of gids!  

Wij hebben deze keer ook al evenementen gepland in het najaar van 2014, zodat u deze nu al 
kunt vastleggen in uw agenda en niets hoeft te missen.  

Het is overigens belangrijk om ook tijdens de "cricket winterslaap" de SGS-website regelmatig 
even te bezoeken. Er staat altijd wel belangrijk nieuws op. Het adres: www.sgs-cricket.nl. 

Verzoek: schrijf in voor eind september a.s. en doe dat voor alle evenementen waaraan u 
wilt deelnemen tegelijkertijd.  

Blijf gezond en wij zien u graag komen op de door uw club georganiseerde evenementen! 
 
De SGS Contactcommissie, 
        
R.E. Kruijshoop (Voorzitter)  re.kruijshoop@gmail.com 074-2422976 
R.E. van den Berg van Saparoea r.vd.berg.v.saparoea@hccnet.nl 055-5409664 
G.Th. Burki theoburki@gmail.com 0316-330448 
D.A. Coster dirkcoster@online.nl 0297-288774 
W.G. Reman george.reman@xs4all.nl 035-5823161 
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MOGELIJKHEDEN OM IN TE SCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN 
DE WINTEREVENEMENTEN VAN SGS CC 

 
U kunt inschrijven als volgt:  

- bij voorkeur door het sturen van het inschrijfformulier per e-mail naar 
re.kruijshoop@home.nl.  Geef aan met hoeveel personen u verwacht deel te nemen 
en betaal het inschrijfgeld (= aantal personen  x  aantal evenementen  x  € 2,00). 

Als u dit formulier niet gebruikt moet u alle in het inschrijfformulier gevraagde gegevens 
vermelden in uw e-mail. (Wij hebben die gegevens nodig voor een goede organisatie). 
Ook dan geldt: geef aan met hoeveel personen u verwacht deel te nemen en betaal het 
inschrijfgeld (= aantal personen  x  aantal evenementen  x  € 2,00).  

Per e-mail sturen gaat snel en gemakkelijk en er hoeft geen postzegel op!  

òf door: 

- het per post inzenden van het inschrijfformulier naar: 

SGS Contactcommissie 
T.a.v. R.E. Kruijshoop, Klinkeweg 13, 7552 PB HENGELO  

 

Wij verzoeken u om het totaalbedrag van alle verschuldigde inschrijfgelden (aantal 
personen X aantal evenementen X € 2,00) tegelijkertijd met uw opgaven over te maken en 
daarmee niet te wachten. (N.B. de dagkosten niet overmaken. Die rekenen wij met u af op de dag zelf). 

 
Overmaking van het inschrijfgeld naar: 
-  bankrekening nummer  483864  bij de ING Bank    *) 
 t.n.v. SGS Contact-Commissie 
   Klinkeweg 13 
   7552 PB Hengelo 
 
 *)  Europa gaat langzamerhand over op rekeningnummers met een vaste structuur. 
      Het IBAN - rekeningnummer van deze bankrekening is : NL75 INGB 0000 4838 64 ] 
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Programma Winterevenementen 2013-2015 
 
1. Op zaterdag 12 oktober 2013 gaan wij een dag naar een van de mooiste natuurgebieden 

van Nederland - de Weerribben. 

Een gebied waar mensen lyrisch van kunnen worden. 
Een oud gebied ontstaan door vervening en veenwinning 
met namen als Ossenzijl, Kalenberg, Dwarsgracht, 
Muggenbeet. Een gebied waar rietteelt nog steeds een 
belangrijke activiteit is. En een van de weinige plekken 
waar men de sensatie kan beleven om op trilveen te 
lopen. Een natuurgebied is het niet. Zonder de mens zou 
dit gebied binnen de kortste keren een moerasbos zijn. 
Spannend en interessant daarom wel. 
We verzamelen vanaf 10.45 uur in Ossenzijl. Vervolgens 
schepen we in om 11.30 uur. Wij gaan dan een vaartocht 
maken van 1½ uur door het gebied. Wij krijgen een lunch 
(Rietsnieders lunch met een koffie en consumptie) aan 
boord. We brengen een bezoek aan het Buitencentrum 
Weerribben en daarna aan palingkwekerij ’t Diep. Hier 
krijgen we een rondleiding en onder het genot van een 
broodje paling bekijken we een fileerdemonstratie. We 
sluiten de dag af met een 3-gangen diner in restaurant 
De Kluft. Nadere informatie kunt u vinden op 
http://www.weerribbenrondvaarten.nl/  
Dagkosten circa € 55,-- voor de hele dag, inclusief lunch en diner (doch exclusief consumpties 
die bij het diner worden genuttigd). 
 

 
2. Op zaterdag 16 november 2013 gaan wij kijken hoe mooi het Stoomschip 

“ROTTERDAM” is gerenoveerd.  

 Dit prachtige schip bracht in 1959 een bezoek aan de 
stad New York in de USA. Wij gaan samen uitgebreid dit 
prachtige schip bekijken.  

 Ontvangst aan boord om ca. 12 uur met koffie/thee met 
taart naar keuze. Hierna gaan wij om 13:00 uur lunchen 
in het Lido-restaurant. 

 De rondleiding over het prachtig gerenoveerde 
stoomschip begint om 14:00 uur en die duurt circa 90 
minuten. Deze tour neemt u niet alleen mee naar de 
bovengelegen dekken met het stuurhuis en de brug, 

maar ook naar de buik van het schip. Hier ziet u de 
machines die het schip lieten varen, onder andere de 
stabilisatoren, de elektrische centrale en het 
verdampingsruim. Bij voldoende deelname zullen wij 
gidsen inhuren en anders is de audiotour "Rotterdam 
compleet" een goed alternatief.  

 De tour naar de benedendekken is helaas niet geschikt 
voor mensen die slecht ter been zijn. Voor 
rolstoelgebruikers en "slecht-ter-been" mensen is een 
alternatief, namelijk de ‘Uitwaaien & Zwaaien Tour’, en 
die duurt een uur  

 Na afloop, en dat is ongeveer om 15:30 uur, kunnen wij theedrinken en borrelen in de "Ocean 
Bar". 

 Dagkosten circa € 35,-- voor ontvangst, lunch en rondleiding over het hele schip (doch exclusief 
extra consumpties bij lunch en/of borrel). 
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3. Nieuwjaarsbijeenkomst Schoonhoven in Hotel Restaurant Belvédère  
op zaterdag 18 januari 2014 

 De laatste keer dat we een zeer gezellige bijeenkomst 
(met kegelbaan) hadden was al weer 12 jaar geleden. 
Daarom dachten wij als commissie deze locatie maar 
weer eens op het programma te zetten!  

 Wij ontmoeten elkaar dan om 17.00 uur in de 
kegelbaanruimte met bar in het souterrain om bij te 
kletsen en onder kegelbaanassistentie tevens een uurtje 
te kegelen. 

 Om 18.30 uur gaan we naar boven om te genieten van een 3-
gangen menu (keuze tussen vlees en vis ) of buffet met deels warme 
gerechten. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen wij mogelijk 
gebruik maken van de “Opkamer”.  

 De kosten zullen incl. kegelbaan € 35,00 p.p. bedragen excl. de te 
nuttigen drankjes. 

 

 
4. Bezoek aan het grootste oorlogsmuseum van Nederland : Liberty Park in Overloon op 

zaterdag 8 maart 2014 

 In 1944 woedde rondom Overloon en Venray de 
zwaarste tankslag tussen de geallieerden en de Duitsers 
waarbij veel slachtoffers vielen en veel materieel vernield 
werd. Het Liberty Park is een van de grootste musea over 
de Tweede Wereldoorlog in Europa en nodigt de 
bezoeker uit niet alleen na te denken over oorlog en 
onderdrukking, maar ook over het behoud en het 
terugwinnen van onze vrijheid, indien nodig zelfs met 
geweld.  

 In het museum staat de Tweede Wereldoorlog centraal. 

We kunnen er vooral zien wat er vanaf 1918 tot 1945 in 
Europa gebeurde,met een bijzondere plaats voor de Slag 
om Overloon en de Bevrijding van Venray. Er zijn daar 
meer dan 200 militaire voer-,vaar- en vliegtuigen 
verzameld en is hiermee één van de grootste 
oorlogsmusea in Europa.  

 We worden daar ’s morgens verwacht met koffie en 
gebak en krijgen daarna een combi-rondleiding voor onze 
groep van ca. 1,5 uur. Een lunchbuffet is  hierin voorzien. 
Het museum opent zaterdags om 11.00 uur en men moet 
er rekening mee houden dat je na de rondleiding  zeker 
nog 1,5 tot 2  uur nodig hebt om het overige deel van het museum vrij te bezichtigen. 

 Dagkosten ca. €  25,00 p.p. 
 

5. Zaterdag 5 april 2014 zijn wij van plan om uit te vliegen naar het vernieuwde Aviodrome 
in Lelystad.  

 Iedereen weet dat het Aviodrome een tijdje gesloten is geweest 
financiële tekorten. De organisatie is echter overgenomen en het 
Aviodrome floreert weer. Ook is het park sterk uitgebreid. Kortom 
een bezoek meer dan waard. 

 Je bent hier in de wolken met de brede tentoonstelling van 
historische toestellen en de interessante verhalen hier omheen.  
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Tijdens de wandeling door het 
museum ga je als het ware op 
ontdekkingsreis in de luchtvaart-
geschiedenis: van het eerste 
houten vliegtuig in 1900 tot de 
grote aluminium toestellen van 
nu. Er is een speciale expositie 
van diverse vooroorlogse 
Nederlandse militaire vliegtuigen en er is veel informatie over de luchtaanvallen van de 
Duitsers op Nederland.  

 De Constellation is één van de toestellen, waar Aviodrome uitermate trots op is. Je mag hier 
induiken om ook het gevoel van dit vliegtuig te ervaren. Ook staat er een heuse Boeing 747 ! 

 Wij worden ontvangen met koffie/thee en gebak en lunchen in het restaurant. Hierna krijgen 
wij een uitgebreide rondleiding door een goede gids en hebben wij aansluitend gelegenheid 
om de vele vliegtuigen etc. te bekijken. Om ± 17:00 uur einde van ons bezoek. 

 De geschatte dagkosten bedragen € 30,00 voor ontvangst en toegang. Wij onderhandelen nog 
over mogelijke kortingen inzake museumkaarten e.d.. 

 
 
6. Op 4 oktober 2014 bezoeken wij het Nederlands Vestingmuseum in Naarden 

 De Vesting Naarden, een stad waar de geschiedenis van 
de muren druipt, waar Koningen en Keizers gelopen 
hebben (en Napoleon de lunch heeft genoten), waar 
Nederland vorm heeft gekregen in de 17e en 19e eeuw, 
de stad met de best bewaarde vestingwerken van ons 
land en een voorbeeld voor de internationale 
vestingbouw. Maar ook een stad waar je elke twee jaar 
(en ook nu in 2013) het befaamde Fotofestival Naarden 
kunt bezoeken, waar je de fraaie Grote Kerk kan 
bezichtigen met de vele aansprekende evenementen, 
waar Sinterklaas 's avonds bij het licht van fakkels en 
kaarsen aankomt en de stad van design en vormgeving 
in Het Arsenaal. 

 Wij verzamelen vanaf 12 uur bij een dichtbij gelegen 
restaurant en lunchen om 13:00 uur/ 

 Om 14:00 uur start de rondleiding door de vesting. 
 Het Vestingmuseum laat je ervaren hoe de soldaten van 

het garnizoen eeuwenlang Holland en in het bijzonder 
Amsterdam hebben bewaakt tegen vijanden uit het 
Oosten. In de duistere kazematten, waar vocht langs de 
stenen druipt, waar wind door de luistergaten loeit en kanonnen de gracht bestrijken. Maar ook 
de knusse kazemat waar de soldaten sliepen, waar hun bedden met strozakken staan en de 
kachel met turfjes gestookt werd. 

 Ons bezoek wordt gevolgd om ca. 15 uur door een boottocht en wandeling over vestingwallen 
en door de stad. Hierna gaan wij dineren in een nabijgelegen restaurant. 

 Dagkosten ca. € 30 - € 40 museumkaarten geven een korting. Dit is inclusief ontvangst en 
lunch, doch exclusief dinerkosten. 

 
 



 
 
 

Pagina 6 van 6 
 

 

 

7. Op 15 november 2014 een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam.  

 Alle Nederlanders weten dat het Rijksmuseum in 
Amsterdam is heropend na een langdurige verbouwing 
en reorganisatie. De opening was in  april 2013 en de 
berichten geven aan dat het er fantastisch mooi is. Een 
goede reden om naar dit belangrijke museum te gaan  

 De eerste indruk is vaak de belangrijkste. Iedere reis 
begint met een eerste stap en je eerste zoen is 
onvergetelijk.  

 Het Rijksmuseum biedt dat jaarlijks voor honderd 

duizenden bezoekers: de eerste indruk van een museum, 
oog in oog met een echte Rembrandt, bijna tastbare 
geschiedenis. En daarna zijn er telkens weer nieuwe 
ervaringen.  

 In deze tijd, waarin de maatschappij in hoog tempo 
verandert, is dat een dwingende opgave. Met de 
verbouwing wordt het museum als het ware opnieuw 
uitgevonden.  

 Het vernieuwde museum past in de 21ste eeuw. Het 
Rijksmuseum blijft een bron van genot voor liefhebbers 
van kunst en geschiedenis, ontwikkelt educatieve 
programma’s en speelt een sociaal maatschappelijke rol. Naast een hoogwaardige presentatie 
van de collectie zal er voortdurend beweging zijn. Kunst en geschiedenis zijn niet van gisteren 
en het Rijksmuseum staat in het heden. Een museum waar non stop bijzondere 
gebeurtenissen plaats vinden.  

       Dagkosten (afhankelijk van museumjaarkaart) ca. €  30,00. 
 
 
8. Nieuwjaarsbijeenkomst Schoonhoven in Hotel Restaurant Belvédère op  

zaterdag 17 januari 2015 

 In 2014 was dit ook de locatie van onze Nieuwjaars-
bijeenkomst. Wij ontmoeten elkaar om 17.00 uur in de 
kegelbaanruimte met bar in het souterrain om gezellig bij 
te praten en eveneens onder kegelbaanassistentie een 
uurtje te kegelen. 

 Om 18.30 uur gaan we naar boven om te genieten van 
een 3-gangen menu (keuze tussen vlees en vis ) of 
buffet met deels warme gerechten. Afhankelijk van de 
groepsgrootte kunnen wij mogelijk gebruik maken van de 
“Opkamer”.  

 De kosten zullen incl. kegelbaan € 35,00 p.p. bedragen exclusief de 
te nuttigen drankjes. 

 
 
 
 
 


